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Redactioneel
We hebben een heel druk jaar achter de rug op de
Jacobahof, met vooral veel leuke ontwikkelingen,
maar toch ook met een paar tegenslagen.
In het vroege voorjaar kregen we bericht dat er moet
worden bezuinigd op de Jacobahof en het gerucht
ging dat de dieren moesten verdwijnen. Dat hebben
we gelukkig kunnen voorkomen! In overleg met de
gemeente is een werkgroep opgericht om te kijken
naar alternatieve bezuinigingen. Januari 2017 volgt
presentatie van de plannen aan de buurt.

Natuurlijk gaan we door met de buurttuin! Het
buurtcomposteren moeten we nog officieel van
start laten gaan en we werken aan een kluslijst
voor het komende voorjaar.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van
Quirine van der Hoeven, secretaris van de
stichting, die een uitdagende nieuwe baan in het
buitenland heeft geaccepteerd. We wensen haar
veel succes en danken haar hartelijk voor de
geweldige inzet op de Jacobahof en in het
bestuur! Quirine, we zullen je enorm missen!!

De leukste ontwikkelingen waren er met betrekking tot
de opzet van onze buurttuin. Een kort overzicht:

Andy Ploeg

13 februari: presentatie plannen voor onze buurttuin
door tuinarchitect Ward Maaswinkel.
12 maart: NL Doet - voorbereiding terrein voor onze
buurttuin. Muur opgeknapt en grond omgespit.
In april en mei volgenden enkele klusdagen waarin we
de buurttuin verder hebben ingericht. Er zijn moestuinbakken in elkaar gezet door de buurttuinierders.
25 juni: opening buurttuin door Martijn Balster,
fractievoorzitter PvdA in de Haagse Gemeenteraad.
24 september: najaarsklusdag in de buurttuin.

Een absoluut dieptepunt dit jaar was het plotselinge overlijden op 15 november van Andy
Ploeg, de beheerder van de speeltuin Schapenlaan. Bij zijn uitvaart waren vele familieleden,
vrienden en buurtbewoners aanwezig.

(1964 – 2016)

Op 25 mei hadden we nog een spontaan en informeel

bezoek op de Jacobahof van enkele fractieleden
van de Tweede Kamer en op 27 mei hield Duurzaam Den Haag hun zomerse DDH borrel bij ons
op de Jacobahof!
Een belangrijke datum was voorts 16 juni toen we het
beheerconvenant Jacobahof tekenden met de
gemeente, het Johan de Witt College en de Haeghe
Groep in aanwezigheid van stadsdeeldirecteur Marc
Prins. Het convenant regelt de afspraken en taken
van deze partijen op de Jacobahof.
Ook dit jaar waren er weer de Huiskamerexposities
Jacobastraat op 7 mei. Zeven kunstenaars openden
hun deuren om wat van hun werk te laten zien.
Op 1 oktober werd het Jacoba Festival georganiseerd
door Serena Jansen in samenwerking met de
Stichting Jacobahof.
Voor foto’s en beschrijvingen van al deze activiteiten:
zie onze Facebook-pagina en eerdere nieuwsbrieven.
Beste wensen iedereen voor het nieuwe jaar!
Voor 2017 hebben we al een paar plannen:
Contactadres: Jacobastraat 182, 2512 JD Den Haag
www.facebook.com/stichting.jacobahof

Andy op de Jacobahof, afgelopen voorjaar

De vrijwilligers van Andy, de buurt en de
Stichting Jacobahof willen in gesprek gaan met
de gemeente om te kijken of er een blijvende
herinnering aan Andy kan komen op de speeltuin Schapenlaan. Bijvoorbeeld een grote foto
van Andy op de muur van de speeltuin of binnen
in het lokaal. Ook zou er een boom geplant
kunnen worden samen met buurtkinderen ter
herinnering aan Andy. Het mooiste zou het zijn
als deze speeltuin voortaan Andy’s Park wordt
genoemd. Dat heeft Andy altijd graag gewild,
maar is nooit officieel geworden.
Govert de Groot schreef een persoonlijke
hommage, die je via deze link kunt lezen:
http://govert-criticaster.blogspot.nl/2016/11/andy-ploeg-19642016.html

Website: www.jacobahof.org
E-mailadres: info@jacobahof.org
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Rieten dak Jacobahof
Dit najaar heeft de Jacobahof een flinke opknapbeurt
gekregen: er is geschilderd, er is houtwerk vervangen
en het rieten dak is vernieuwd. Meer dan ooit is de
Jacobahof een plaatje:

Muziek en dans in de speeltuin van Andy

Quirine: bedankt voor alles en
veel succes gewenst!

Jacoba Festival 2016
Op 1 oktober organiseerde Serena Jansen voor de
zevende keer het succesvolle Jacoba Festival.
Er waren kleine optredens in huiskamers van de
Jacobastraatjes, waaronder door het singer-songwriter duo “Little Tree”. Er was een muziek- en
dansuitvoering door de Turks-Koerdische band ‘Coma
Dengi Kurdislan’ op de speeltuin Schapenlaan en er
was een slotconcert in de Johan de Witt school.

Meedoen?
Wil je meehelpen met onze activiteiten of heb je
een goed idee? Of heb je misschien interesse
om in het bestuur te gaan? Laat het ons weten
via info@jacobahof.org of 06-44072083.

Facebook
De lokale zender CINEAC Den Haag maakte het
volgende filmpje met Serena Jansen:
https://www.youtube.com/watch?v=TcNHkKGqgbs&fe
ature=share

Neem een kijkje op onze facebookpagina:
www.facebook.com/stichting.jacobahof. Door
onze pagina te liken, kun je alle ontwikkelingen
op de voet volgen. Ook vind je er foto's van alle
activiteiten en plaatsen we regelmatig oproepjes.
Laat gerust een berichtje achter!

Contactadres: Jacobastraat 182, 2512 JD Den Haag
www.facebook.com/stichting.jacobahof

Website: www.jacobahof.org
E-mailadres: info@jacobahof.org

Huiskamerconcertje in de Jacobastraat

